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Zelfklevend chirurgisch pleister
Mepore® is een ademend, zelfklevend chirurgisch pleisterverband dat uitermate
geschikt is voor droge tot vochtige chirurgische wonden. Dankzij zijn huidvriendelijke,
polyacrylaat kleefaag op waterbasis staat Mepore® garant voor een veilige fxatie.

Zachte, elastische
nonwoven, sterk
ademend, voor meer
patiëntencomfort

Gemakkelijk
te verwijderen
beschermpapier

Absorberend
wondkussen met
een niet-inklevende
wondcontactlaag,
voor meer
patiëntencomfort en
een langere draagtijd.

Huidvriendelijke kleeflaag
op waterbasis en zonder
oplosmiddelen, voor een
zachte en veilige fxatie

Gebruiksaanwijzing

Haal het verband uit de verpakking.

Verwijder het eerste van beide
overlappende beschermpapieren, zodat
de kleefaag zichtbaar wordt en men het
verband kan aanbrengen.

Plaats, in de anatomische houding, het
verband op de huid zonder het uit te rekken.
Verwijder zachtjes het overige deel van het
beschermpapier. Strijk Mepore® glad zodat het
verband goed kleeft.

Hoe werkt Mepore®?

Toepassingen

De poreuze structuur van de nonwoven drager waarborgt de
doorlaatbaarheid van lucht en water. Het materiaal is fexibel en
vormt zich perfect naar de lichaamscontouren zodat men zich
vrij kan bewegen. De drager is eveneens niet-absorberend en
vormt een barrière tegen doorsijpelend bloed en wondvocht.
De polyacrylaat kleefaag op waterbasis garandeert een veilige
fxatie en is tegelijk zacht voor de huid. Het wondkussen
absorbeert wondvocht en de speciale wondcontactlaag
vermindert het risico op verkleving aan de wond.
Het gemakkelijk te verwijderen beschermpapier laat een steriel
gebruik toe en vergemakkelijkt het aanbrengen van het verband.

• droge tot vochtige wonden
• chirurgische wonden
• snij- en schaafwonden

Voordelen van Mepore®

Voorzorgsmaatregelen

• Huidvriendelijke kleefaag op waterbasis
• Hypo-adherente wondcontactlaag vermindert het risico op
verkleving in de wond
• Flexibele vochtwerende ruglaag
• Luchtdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor een beter
comfort
• Gemakkelijk te verwijderen beschermpapier voor een veilig
en steriel gebruik
• Afgeronde hoeken voor een veilige fxatie (dit voor alle maten
kleiner dan 9x15 cm)

Men moet er zorgvuldig op toezien dat Mepore® in de
anatomische houding en zonder tractie wordt aangebracht
om beschadigingen aan de huid te voorkomen. Zeker
wanneer Mepore® wordt aangebracht op gewrichten
(vb na heupoperaties) is dit een belangrijk aandachtspunt.

Hoe frequent vervangen?
Hoe vaak men het verband moet vervangen hangt af van de
wondconditie. Om het verband te verwijderen dient men een
hoek op te heffen en het verband zachtjes in de richting van de
haargroei eraf te trekken.

Assortiment Mepore® (steriel en niet-steriel)
Afmeting
6 x 7 cm
6 x 7 cm
9 x 10 cm
9 x 10 cm
9 x 15 cm
9 x 15 cm
9 x 20 cm
9 x 25 cm
9 x 30 cm
9 x 35 cm

Z-Indexnr.
13923935
13253042
12536644
13253050
13923927
13253069
12351830
12536652
12483117
14308819

Art.nr.
670800
670870
670900
670970
671000
671070
671100
671200
671300
671400

Binnenverp.
60 x 1 stuk
10 x 1 stuk
50 x 1 stuk
5 x 1 stuk
50 x 1 stuk
5 x 1 stuk
30 x 1 stuk
30 x 1 stuk
30 x 1 stuk
30 x 1 stuk

Transportverp.
480 stuks
140 stuks
400 stuks
100 stuks
400 stuks
70 stuks
180 stuks
180 stuks
270 stuks
180 stuks

Assortiment Mepore® op rol (niet-steriel)
2 m x 7 cm
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